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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang  

Setiap manusia berhak untuk sehat, baik sehat jasmani, rohani, maupun pikiran. 

Menurut WHO, sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, 

mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan yang 

memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Penyakit skabies 

merupakan penyakit kulit dengan insidensi dan prevalensi yang tinggi di seluruh 

dunia, terutama di daerah beriklim tropis dan subtropis (Hilma & Ghazali 2014, 

hlm.150). 

Prevalensi skabies di seluruh dunia dilaporkan sekitar 300 juta kasus per tahun. 

Pada negara industri seperti di Jerman, skabies terjadi secara sporadik atau dalam 

bentuk endemik yang panjang. Prevalensi skabies di India 20,4%, di Nigeria 28,6%, 

Australia dan Negara di Oceania dengan prevalensi 30%, Malaysia sebesar 31% 

(Setyaningrum n.d, hlm.2). 

Prevalensi skabies di Indonesia sebesar 4,6%-12,95% dan merupakan urutan 

ketiga dari 12 penyakit kulit tersering yang terjadi di masyarakat, terutama di daerah 

pemukiman padat penghuni seperti TPA (Taman Pendidikan Anak), penjara, barak, 

rumah susun, dan pondok pesantren (Al Audhah dkk. 2012, hlm.15). 

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kejadian penyakit skabies. Hasil penelitian 

menunjukkan laki-laki cenderung lebih rentan terinfeksi skabies dengan prevalensi 

58% dibandingkan wanita, yaitu dengan prevalensi 42% (Akmal dkk. 2013, 

hlm.165). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih 

rentan terinfeksi skabies dengan prevalensi 62,5% dibandingkan laki-laki, yaitu 

dengan prevalensi 37,5% (Intan 2014, hlm.8-9).  

Usia mempengaruhi tingkat kejadian penyakit skabies. Tingkat prevalensi 

skabies lebih tinggi terjadi pada anak. Prevalensi skabies terjadi pada anak usia 12-14 

tahun dan usia 15-17 tahun (Rohmawati 2010, hlm.40-41).   

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kebersihan diri (personal 

hygiene) santri berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies, dengan hasil sebagai 

berikut: pengetahuan tentang kebersihan perseorangan 13,3% kurang, sikap 

kebersihan perseorangan santri 16,7% negatif, tindakan kebersihan perseorangan 

santri 83,3% rendah (Akmal dkk. 2013, hlm.166). 

Lingkungan fisik kamar santri berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies, 

seperti kelembaban 75% tidak baik, pencahayaan 70,8%, suhu 83,3% tidak baik, 

berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies. Ventilasi ruang kamar santri pun 

berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies, karena ventilasi merupakan salah 

satu parameter yang paling berperan dalam penularan penyakit skabies (Lathifa 2014, 

hlm.62-63).  

Selain itu, prevalensi skabies yang tinggi umumnya ditemukan di lingkungan 

dengan kepadatan penghuni dan kontak interpersonal tinggi, seperti penjara, panti 

asuhan, dan pondok pesantren (Ratnasari & Saleha 2014, hlm.2). Hal ini menjadikan 

besarnya kemungkinan terjadinya kontak langsung antara penderita skabies dengan 

santri yang sehat sehingga memicu terjadinya peningkatan jumlah penderita skabies. 

Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di 

dunia, terdapat 14.798 pondok pesantren dengan prevalensi skabies cukup tinggi 

(Ratnasari & Saleha 2014, hlm.2). Pesantren Qotrun Nada merupakan pondok 

pesantren di Depok yang memiliki jumlah santri terbanyak se-Depok, yaitu sebanyak 

1489 santri. Hal inilah yang dapat meningkatkan kejadian penyakit skabies karena 

tingginya keterpaparan antara satu santri dengan santri lainnya (Pondok Pesantren 

Qotrun Nada 2016, hlm.1). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies pada 

santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayung, Depok Bulan Februari tahun 

2016”. 
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I.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang peneliti ambil ialah 

bagaimana pengaruh dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan kejadian penyakit 

skabies di Pondok Pesantren Qotrun Nada Cipayung Depok. Faktor tersebut 

mencakup jenis kelamin, usia, pengetahuan, sikap, perilaku, kepadatan penghuni, 

kelembaban udara, pencahayaan alami, suhu, dan ventilasi kamar. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit skabies 

pada santri di Pondok Pesantren Qotrun Nada Bulan Februari tahun 2016. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus  

a. Mengetahui prevalensi kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren 

Qotrun Nada tahun ajaran 2015/2016 

b. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit 

skabies 

c. Mengetahui hubungan antara usia dengan kejadian penyakit skabies 

d. Mengetahui hubungan antara pengetahuan santri dengan kejadian penyakit 

skabies 

e. Mengetahui hubungan antara sikap santri dengan kejadian penyakit skabies 

f. Mengetahui hubungan antara perilaku santri dengan kejadian penyakit 

skabies 

g. Mengetahui hubungan antara kepadatan penghuni dengan kejadian penyakit 

skabies 

h. Mengetahui hubungan antara kelembaban udara dengan kejadian penyakit 

skabies 

i. Mengetahui hubungan antara pencahayaan alami dengan kejadian penyakit 

skabies 

j. Mengetahui hubungan antara suhu dengan kejadian penyakit skabies 

UPN "VETERAN" JAKARTA



4 
 

 
 

k. Mengetahui hubungan antara ventilasi dengan kejadian penyakit skabies 

l. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit 

skabies di Pondok Pesantren Qotrun Nada 

m. Mengetahui seberapa besar kemungkinan santri di Pondok Pesantren Qotrun 

Nada mengalami penyakit skabies 

n. Mengetahui seberapa besar kemungkinan kamar santri di Pondok Pesantren 

Qotrun Nada yang mendukung terjadinya penyakit skabies 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan di bidang 

kesehatan dalam meminimalisir terjadinya penyakit skabies pada santri pondok 

pesantren di Depok melalui upaya promotif dan preventif. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Santri 

Diharapkan dapat mengerti urgensi mengenai penyakit skabies, terutama 

bagaimana pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut.  

b. Bagi Pondok Pesantren Qotrun Nada 

Meningkatkan kesadaran pengelola pondok terhadap pentingnya pencegahan 

penyakit skabies agar kedepannya dapat dilakukan kebijakan-kebijakan yang 

mendukung program promosi dan preventif terhadap penyakit skabies. 

c. Bagi Puskesmas Cipayung 

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya pencegahan skabies. 

d. Bagi Departemen Agama Depok 

Mendapatkan informasi mengenai prevalensi penyakit skabies pondok 

pesantren Qotrun Nada yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap pesantren 

di Depok yang kedepannya diharapkan dapat meminimalisir kejadian 
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penyakit skabies melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 

Departemen Agama Depok bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Depok. 

e. Bagi Dinas Kesehatan Depok 

Mendapatkan informasi mengenai prevalensi penyakit skabies pada santri di 

Pondok Pesantren Qotrun Nada yang kedepannya diharapkan dapat 

mendukung sarana dan prasarana terhadap promotif dan preventif penyakit 

skabies bagi puskesmas di Depok untuk meminimalisir kejadian penyakit 

tersebut. 

f. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

Sebagai bahan rujukan serta masukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya, khususnya mengenai penyakit skabies.  

g. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menjadi salah satu acuan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penyakit skabies. 

h. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memanfaatkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama 

pendidikan, belajar mengenai apa dan bagaimana menjadi seorang peneliti, 

dan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat mengenai kondisi 

dan masalah yang ada terkait kesehatan, khususnya pada penyakit skabies. 
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